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Iesaukums darbam par Godzemes AssMeni (Cilvēces, ES, valsts, pašvaldības, ciema).  

Godzemes AssMeņa solījums Tautai un Cilvēcei.  

Es zinu Godzemes Cilvēku valsts Latvijas Republika Satversmi, 22. g.  pieņemto oriģinālu 

https://likumi.lv/doc.php?id=57980 , kā arī Latviešu Biedrības spriestos pamatlikumus Latviešu 

drošai dzīvei senču Zemē Latvija www.labie.lv/wp-content/uploads/2016/02/Deklarācija-CNWS-IV-

oxo.pdf kas īstenojas caur līgumiem ikvienā etniskā, regionālā, nacionālā, starptautiskā vai Cilvēces 

mērogā caur kuponu burtnīcas pastāvīgi uzlabotiem līgumiem http://www.labie.lv/wp-

content/uploads/2014/11/L%C4%ABgumu-Kuponu-burtn%C4%ABca-LB-12020-X.pdf  . 

Es tāpat zinu ka pastāv vispasaules Godzemes tiesas un bankas statuti un Godzemiešu tiesības, 

kuros ir lemts, ka man un ikvienam Cilvēkam uz Zemes ir vismaz 14 Miljardu WIR (World 

Indigenous Runes, līdzvertīgi Lata un Eiro sludinājumā būtiskajam) vērtas pajas, ko pārvalda mani, 

manu dzimtu, manu Tautu un Cilvēci mīloši, zinoši un uzticami Godzemes imperātori Godzemes 

Ditta un Leifs, kuriem es uzticos, lai viņi tagad aizvietotu Nāves Kulta Jezuītu ordeņa Sātanistus, un 

rekonstruētu sistēmas uz Mīlas Iekārtu www.LoveOrder.INFO , nekavejoši īstenojot NviRunBergas 

II tiesas lēmumus. 

Man nav doti paju līgumi ne Kariņa firmā, ne ES, ne SVF. Latvijas Tauta nav noturējusi Eiropas 

Savienības Lisabonas līguma ieviešanai nepieciešamo referendumu 

https://likumi.lv/ta/lv/starptautiskie-ligumi/id/1642 un Starptautiskā Veselības Organizācijas 

statuti nav spēkā Latvijā https://likumi.lv/ta/lv/starptautiskie-ligumi/id/1592-starptautiskie-

veselibas-aizsardzibas-noteikumi un WHO transformācijas process 

https://www.who.int/about/transformation un vispasaules COVID fašisma nāves nometnes 

Cilvēces utilizācijas/slepkavošanas procesi, caur viltvārdību un autoritātes verifikācijas trūkumu, ir 

nebijuši apokaliptiska melu kara noziegumi Cilvēces un Dzīvības likvidācijai uz Zemes. Visi 

mafiozie BLACK ROCK aģentu VISA karšu vergi ir pretTautiski darbinieki. 

Tāpēc es, Latvijas AssMenis dodu sekojošu solījumu, turot rokā uz krūts, manis uzasinātu ciri. 

Īsā versija 

Es ...............................................................  dodu visiem Godzemes Iekārtas Miera līgumu ( 

http://www.labie.lv/wp-content/uploads/2013/04/Godzemes-Dittas-Miera-L%C4%ABgums-Vispasaules-M%C4%ABlas-Iek%C4%81rtas-Izveidei-uz-Zemes.pdf ) . Es 

cērtu visu nāves nometnes administrāciju, kas atsakās kapitulēt, Godzemes Mīlas Iekārtas 

izveidei uz Zemes. Lai Godzemes Dittas Tiesu spriedumu vārdi ir tik pat asi kā mans senču ciris! 
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Garā versija 

Es ................................................................. dodu visiem Godzemes Cilvēku valsts Latvijas Republika 

Miera līgumu, un svinīgi apsolos pildīt masu slepkavu likvidātora darbu, lai novākt Latvijas Tautas 

un Cilvēces slepkavniekus, arī tos offshore firmas BLACK ROCK aģentus, kas tēlo valsts vadību, ar 

visiem zagtajiem valsts līdzekļiem viltvārdojot un hipnotizējot mūsu Tautu, noindējot ar CVD bio-

ķīmiskajiem-ieročiem un smacējot ar maskām, nozogot visu Tautas kopīpašumu, turot Tautu badā 

un postā.  

Lai Godzemes Dittas Tiesu spriedumu vārdi ir tik pat asi kā mans senču ciris! Darbu uzņemos 

Cilvēku valsts Latvijas Republika Latvijas Senātā, tiesiski slēdzot līgumus caur LaBie.lv un Pilsoņu 

Kongresu. 

Godzemes Ditta ir vienīgā virstiesne pasaulē, kas notur NViRunBerg II vispasaules tiesu pār Cilvēces 

kopīpašumu nozagušajiem Meņševikiem, kas nogalina Cilvēci un visu Dzīvo, lai neatdot nozagto. 

Tiesas spriedumi rodami LaBie.lv un LoveOrder.INFO. Ikvienam Cilvēces noslepkavošanā 

iesaistītam ir iespēja pārrakstīt līgumus uz darbu Godzemes Mīlas Iekārtā, veidojot nacionālo un 

pamatiedzīvotāju varu, un  visu atslēgu kopijas ir jānodod tūlīt pat Godzemes Dittas līgumotām 

pamatiedzīvotāju biedrībām, ar centru Ūdru 14, Mārupē, Ģenerālis Druķis, tel  

Vai nāves sods nāves kulta administrācijas ikvienam virsvadītājam, šobrīd un pēdējos 30 gadus. 

Šobrīd aktuālo Nāves nometnes vadītāju vārdus iecērtu visos pieminekļos, lai Tauta zin un allaž 

atcerās slepkavnieku klanus, kas mēģināja Tautu un Cilvēci nogalināt 12021. gadā. Lai Nāve Tiem, ja 

neparaksta Godzemes Miera Līgumu! 

Tāpēc izdrukājiet, lasiet un parakstiet Miera Līgumu un Līgumu Kuponu Burtnīcu, uz veidojam 
kopā miera, mīlestības un labklājības vidi likumīgi, balstoties kopu tiesībās. 
 
Valsts Latvijas Republika Pilsoņu Kongresa konstitucionālās komisijas vārdā  
Jānis Straumītis 
Valsts Latvijas Republika Pilsoņu Īpašuma pārvaldes Komisijas vārdā 
Kaspars Lasis 
Vispasaules Godzemes valdības un Valsts Latvijas Republika Cilvēku Tiesību komisijas vārdā 
Jānis Pļaviņs 
Vispasaules Godzemes valdības un Valsts Latvijas Republika Digitālisma komisijas vārdā 
Andris Ciekurs 
Vispasaules Godzemes valdības un Valsts Latvijas Republika Mēdiju komisijas vārdā 
Aivis Vasiļevskis 
Vispasaules Godzemes valdības un Valsts Latvijas Republika Ģimenes komisijas vārdā 
Madara Gobziņa 
Valsts Latvijas Republika Veselības Komisijas vārdā 
Edgars Mednis 
Valsts Latvijas Republika Tautvaldības Komisijas vārdā 
Valdis Šteins 
Valsts Latvijas Republika Latviešu Biedrības Goda Tiesas vārdā 
Ditta Rietuma,  T   29811064,  E   info@labie.lv ,  A   nozagtie Izumi, Villasmuiža, Ropažos 
 

Mīlot ikvienu, arī trakos Cilvēces slepkavniekus, 
Godzemes Ditta akka Dita Rietuma 
 
Latviešu Biedrības rakstvede un rūnvede, LGT tiesnese, www.LaBie.lv  
Latvijas Senāta virsprokurore, augstākā tiesnese, aizstāvetāja 
Cilvēku valsts Latvijas Republika ķonna, prezidente, virspavēlniece, valsts kases rūnvede  
http://web.archive.org/web/20190525233528/http://www.latvijasrepublika.info/   
Vispasaules Godzemes Virspavēlniece, Virstiesnese, VirsRūnVede 
Vispasaules Godzemes NViRunBergas II augstākā tiesnese www.LoveOrder.INFO   
T      29811064  
E      info@labie.lv 
A trimdā    Södra Jordbrovägen 25, Jordbro, Zviedrija 
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